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چکیده
هدف :بررسی روابط بین گیمیفیکیشن ،درگیری با نام تجاری و ارزش ویژه برند در بین کاربران آشنا با برند گوشی هوشمند
هواوی است .روش  :ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث روش  ،تحقیقی توصیفی – پیمایشی است .جامعه آماری کاربران آشنا با
برند گوشی هوشمند هواوی در سایت نظر سنجی پولر که حجم نمونه  384نفر از بین آنها انتخاب و با پرسشنامه اقتباسی
که روایی و پایایی آن تائید شده مورد سنجش قرارگرفته است .بهمنظور تجزیهوتحلیل دادههای جمعیت شناختی و استخراج
شاخصهای مرکزی از آمار توصیفی و نرمافزار SPSS 24و برای تجزیهوتحلیل آمار استنباطی از مدل معادالت ساختاری و
از نرمافزار  Smart PLS3 2استفاده شده است .یافتهها :ویژگی های گیمیفیکیشن بر تعامل برند و ارزش ویژه برند تاثیر
معنی داری می گذارد  .تعامل عاطفی و شناختی برند بر آگاهی و وفاداری برند به طور مثبتی موثر بود ه است .وهمچنین
تعامل اجتماعی بر تعامل شناختی به طور مثبت تاثیرگذار بوده است .نتیجهگیری :تمرکز بر نگرش مصرف کنندگان نسبت
به فناوری کافی نیست  ،زیرا الزم است تأثیرات آنها بر تمایل به استفاده از خدمات در نظر گرفته شود.
واژههای كلیدی :ویژگی های گیمیفیکیشن ،ارزش ویژه برند ،تعامل برند ،تعامل اجتماعی ،تعامل شناختی
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مقدمه
این تحقیق به بررسی نقش بالقوه اثرگذاری ویژگی های گیمیفیکیشن بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی تعامل برند می
پردازد .اعتقاد بر این است که گیمیفیکیشن به عنوان یک تکنیک جدید بازاریابی ،به طور مؤثری درگیر و انگیزه مشتریان است
و همچنین رفتارهای مصرفی بیشتری را تحریک می کند .با این حال ،فراتر از انتظارات خوش بینانه ،فقدان شواهد تجربی در
مورد اینکه آیا و چگونه گیمیفیکیشن می تواند عملکرد بازاریابی مانند تعامل با نام تجاری و ارزش ویژه برند را بهبود بخشد،
وجود ندارد (Rapp et al, 2018) .تفکر پیرامون این سوال در طول سالها از منظر معامله محور به چشم انداز بازاریابی مبتنی
بر رابطه و در نهایت جذب مشتری به تمام روشهای ممکن تکامل یافته است .با این حال  ،مشاهده شده است که بیشتر تالش
های بازاریابی برای جذب مشتری مانند برنامه های وفاداری مشتری  ،مدیریت مبتنی بر نقطه و سیستم های عضویت که
معموالً مبتنی بر پاداش های پولی و مادی هستند  ،فرض شده است که در به دست آوردن وفاداری طوالنی مدت در مقایسه با
به استراتژی هایی که ممکن است ذاتی نیاز به رضایت مانند گیمیفیکیشن داشته باشند (Yang et al. 2017) .در همان زمان
 ،بازی ها اوج تعامالت درخشان بدون دالیل برون گرا یا منفعت طلبانه تلقی می شوند که حتی گاهی اوقات حتی به درجه
اعتیاد نیز منجر می شوند .بنابراین جای تعجب نیست که متولیان بازاریابی اخیراً شروع به جستجوی راه حل هایی برای موانع
مشارکت مصرف کننده از حوزه بازی های ویدیویی کرده اند .پدیده تبدیل سرویس ها و محصوالت به شکل بازی بیشتر ،
گیمیفیکیشن نامیده می شود و در دهه اخیر به یکی از بزرگترین روندهای فناوری تبدیل شده است(Harwood, and .
)Garry, 2015

بنابراین  ،اکثر شرکت ها عالقه مند به استفاده از بازی سازی به عنوان وسیله ای برای افزایش انگیزه مصرف کنندگان برای
تعامل با مارک های خود هستند .با این حال  ،پس از سرمایه گذاری های قابل توجه در زمینه گیمیفیکیشن  ،بسیاری از پروژه
های تجاری گیمیفیکیشن تا حد زیادی ناکام مانده اند  ،که باعث شده شرکت ها به تدریج اعتماد خود را نسبت به نقش
گیمیفیکیشن در ایجاد ارتباط قوی با برند مشتری از دست دهند (Hsu and Chen, 2018) .بنابراین  ،از نظر اعتقادی که
شرکتها به تأثیر گیمیفیکیشن در مدیریت نام تجاری دارند  ،انتهای قطبی شدید وجود دارد .طبق مطالعات موجود  ،مشخص
شده است که گیمیفیکیشن با نگرش به برند  ،آگاهی از برند  ،تعامل با نام تجاری  ،درگیری با برند و عشق به برند ارتباط
مثبت دارد .در حالی که بیشتر تحقیقات تأثیر گیمیفیکیشن را در سطح کلی یا به سادگی با در نظر گرفتن گیمیفیکیشن به

عنوان زمینه تحقیق بررسی می کنند  ،تحقیقات دقیق و دقیق تر در مورد گیمیفیکیشن و بازاریابی هنوز کمیاب است.
) (Baek Yoon, and Kim, 2015به طور خاص  ،دالیل اصلی انجام این تحقیق این است که بسیاری از تحقیقات منتشر
شده نتوانسته اند چگونه دسته های مختلف طراحی گیمیفیکیشن فراتر از تحقیقات کیفی اکتشافی بر نتایج مختلف بازاریابی یا
ابعاد تعامل مصرف کننده تأثیر بگذارند.بنابراین  ،کمبود شواهدی در مورد اثربخشی گیمیفیکیشن فراتر از نتایج ساده وجود
دارد که به نظر می رسد گیمیفیکیشن به طور کلی مفید است .از همه مهمتر  ،ارزش ویژه برند به عنوان متغیر اصلی برای
اندازه گیری قدرت یا ارزش یک برند به عنوان متغیر وابسته در ادبیات مرتبط با گیمیفیکیشن فعلی مورد مطالعه قرار نگرفته
است  .بنابراین ما در این تحقیق برانیم که به این پرسش اساسی یعنی  :نقش تعامل برند در اثرگذاری ویژگی های
گیمیفیکیشن بر ارزش ویژه برند چگونه است ؟ پاسخ دهیم
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ادبیات و بیشینه پژوهش
از دیدگاه ( Hamari and Tuunanen, (2014گیمیفیکیشن به رویکرد طراحی اشاره دارد که سعی در ایجاد تجربیات مثبت
مشابه آنچه در بازی ها دیده می شود و در نتیجه بر رفتار کاربر و فرایندهای شناختی تأثیر می گذارد .در ادبیات  ،تعاریف
گیمیفیکیشن معموالً روی جنبه تجربی یا طراحی بازی متمرکز است .در تحقیقات مربوط به طراحی بازی  ،گیمیفیکیشن و
نوع شناسی بازیکنان  ،به طور کلی بین سه دسته اصلی مکانیک بازی و انگیزه های بازی مربوط به طراحی بازی تمایز قائل
می شوند :ابعاد مربوط به غوطه وری  ،مربوط به موفقیت و تعامل اجتماعی که دارای ظاهری نیز هستند با ابعاد رضایت از نیاز
ذاتی (غوطه وری  ،استقالل  ،شایستگی موفقیت و ارتباط اجتماعی) از نظر تئوری تعیین سرنوشت ارتباط مستقیمی داشته
باشد و همچنین در ادبیاتی که رابطه بین آنها را بررسی می کند تاسیس شود) .(Hsu and Chen,2017بنابراین  ،طبقه
بندی طراحی گیمیفیکیشن به موفقیت  ،غوطه وری و تعامل اجتماعی مربوط به حمایت از چندین رگه از ادبیات در زمینه
های مختلف است .ویژگی های مرتبط با غوطه وری غالباً سعی می کنند بازیکن را در یک فعالیت پرسشگرانه خودگردان
غوطه ور کنند  ،از جمله مکانیک بازی مانند آواتارها  ،داستان سرایی  ،ساختارهای داستانی  ،مکانیک های بازی و غیره
ویژگی های مرتبط با دستاورد در درجه اول سعی در افزایش احساس موفقیت بازیکنان دارند و شامل مکانیک های بازی مانند
نشان ها  ،چالش ها  ،ماموریت ها  ،اهداف  ،جدول امتیازات  ،معیارهای پیشرفت و غیره است).(Högberg et al.2019
ویژگی های مرتبط با تعامل اجتماعی عمدتا برای فعال کردن تعامل اجتماعی کاربران استفاده می شود  ،و شامل مکانیک
های بازی مانند تیم  ،گروه و مسابقات است .در ادبیات مربوط به مدیریت برند  ،عوامل مختلفی با درگیر شدن در رابطه با نام
تجاری مرتبط شده اند مانند میزان درگیری  ،مالکیت روانشناختی  ،یا تعهد عاطفی یا محاسباتی  .امروزه فرض شده است که
گیمیفیکیشن یک رویکرد جدید قدرتمند برای افزایش تعامل و ارزش ویژه برند است (Koivisto and Hamari, 2019) .با
توجه به اینکه گیمیفیکیشن در بازاریابی هنوز یک حوزه نسبتاً جدید است  ،فقط چند مطالعه روابط بین گیمیفیکیشن و
متغیرهای مرتبط با برند را بررسی کرده اند .هدف این مطالعه بررسی روابط بین سه دسته اصلی ویژگی های گیمیفیکیشن
(غوطه وری  ،موفقیت و تعامل اجتماعی مرتبط) و سه بعد اصلی تعامل با نام تجاری (عاطفی  ،شناختی و اجتماعی) بوده
است این مطالعه با ارائه شواهد تجربی در مورد روابط بین دسته های مختلف گیمیفیکیشن  ،ابعاد تعامل با نام تجاری و ارزش
ویژه برند  ،و همچنین بینش های عملی که بسته به آنها دسته بندی های گرافیکی ترجیح داده می شود  ،به ادبیات فعلی در
زمینه های گیمیفیکیشن و بازاریابی می افزاید.
در اتباط با مطالعات نزدیک به موضوع تحقیق می تواند مطالعات:ـ دهدشتی و بهیار ( " )1399تاثیر ارزش ویژه برند در
تعامل برند در جوامع برند .".نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش ویژه برند در تعامل برند در جوامع برند تاثیر مثبت و معنی
داری دارند .و همچنین تفاوت معنیدار بین تاثیر ارزش ویژه برند در تعامل برند وجود دارد .کریمی و شاکرچیزاده (،)1398
" تاثیر تعامل برند بر قصد خرید از طریق شبکه¬های اجتماعی با نقش میانجی بازاریابی دهان به دهان ".نتایج این تحقیق
نشان داد که تعامل برند بر قصد خرید از طریق شبکه¬های اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری دارد .و همچنین بازاریابی
دهان به دهان نقش میانجی در تاثیر گذاری تعامل برند بر قصد خرید از طریق شبکه های اجتماعی ایفا می کند .ـ
) Nannan and Hamari, (2020در مقاله ای با عنوان “آیا گیمیفیکیشن بر تعامل و ارزش ویژه برند تأثیر دارد؟ یک مطالعه
در جوامع مارک آنالین ".در این مطالعه روابط بین گیمیفیکیشن  ،تعامل با نام تجاری و ارزش ویژه برند در بین مصرف
کنندگان با تعداد  824نفر از دو جامعه با مارک تجاری گیمی شده آنالین را بررسی میکند .نتایج نشان داد که ویژگی های
گیمیفیکیشن مربوط به موفقیت و تعامل اجتماعی با هر سه شکل تعامل با برند ارتباط مثبت داشتند .ویژگی های
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گیمیفیکیشن مربوط به غوطه وری فقط با تعامل با نام تجاری اجتماعی ارتباط مثبت داشتند .عالوه بر این  ،تعامل برند با
ارزش ویژه برند ارتباط مثبت بیشتری داشت.نتایج حاکی از آن است که گیمیفیکیشن می تواند بر تعامل برند تأثیر مثبت
بگذارد و ارزش ویژه برند را بیشتر افزایش دهد و به نظر می رسد گیمیفیکیشن یک روش موثر برای مدیریت برند است.ـ
) Koivisto and Hamari,(2019در مقاله ای با عنوان " تعامل با نام تجاری و ارزش ویژه برند در بین مصرف کنندگان".
در این مطالعه تعامل با نام تجاری و ارزش ویژه برند در بین مصرف کنندگان با تعداد  470نفر از یک جامعه مارک تجاری
آنالین را بررسی می کند .نتایج نشان داد که تعامل با نام تجاری و ارزش ویژه برند در بین مصرف کنندگان بر تعامل با برند
ارتباط مثبت داشتند .عالوه بر این  ،تعامل برند با ارزش ویژه برند ارتباط مثبت بیشتری داشت Högberg et al.,(2019).در
مقاله ای با عنوان " تاثیر گیمیفیکیشن بر تعامل برند در جوامع مارک آنالین ".در این تحقیق ارتباط بین گیمیفیکیشن ،
تعامل برند و ارزش ویژه برند در بین مصرف کنندگان در مارک تجاری گیمی شده آنالین بررسی می کند .نتایج نشان داد که
ویژگی های گیمیفیکیشن مربوط به موفقیت و تعامل اجتماعی با هر سه بر تعامل با برند ارتباط مثبت داشتند .ویژگی های
گیمیفیکیشن مربوط به غوطه وری فقط با تعامل با نام برند اجتماعی ارتباط مثبت داشتند .عالوه بر این  ،تعامل برند با ارزش
ویژه برند ارتباط مثبت بیشتری داشت .همانطور که مشخص است با توجه به چارچوب نظری تحقیق می توان ارتباط میان
متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی زیر مشاهده نمود .با تجزیه و تحلیل و بررسی انواع مدلهای ارائه شده در حوزه مبنانی
نظری تحقیق ) Nannan and Hamari,(2020بدلیل جامعیت و در برداشتن کلیه متغیرهای تحقیق و نزدیکی به اهداف اصلی
تحقیق “اثرگذاری ویژگی های گیمیفیکیشن بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی تعامل برند “از مقاله نامبردگان اقتباس گردید است.
شکل :1مدل پیشنهادی تحقیق

فرضیه های تحقیق:
فرضیه فرعی  :1غوطه وری بر تعامل عاطفی برند تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی  :2غوطه وری بر تعامل شناختی
برند تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی  :3غوطه وری بر تعامل اجتماعی
برند تأثیر معناداری دارد.
فرضیه فرعی  :4دستاورد بر تعامل عاطفی برند
تأثیر معناداری دارد .فرضیه فرعی  :5دستاورد بر
تعامل شناختی برند تأثیر معناداری دارد.فرضیه
فرعی  :6دستاورد بر تعامل اجتماعی برند تأثیر معناداری دارد.فرضیه فرعی
 :7تعامل اجتماعی بر تعامل عاطفی برند تأثیر معناداری دارد .فرضیه فرعی  :8تعامل اجتماعی بر تعامل شناختی برند تأثیر
معناداری دارد .فرضیه فرعی  :9تعامل اجتماعی بر تعامل اجتماعی برند تأثیر معناداری دارد.فرضیه فرعی  :10تعامل عاطفی
برند بر آگاهی برند تأثیر معناداری دارد.فرضیه فرعی  :11تعامل عاطفی برند بر وفاداری برند تأثیر معناداری دارد .
فرضیه فرعی  :12تعامل شناختی برند بر آگاهی برند تأثیر معناداری دارد .فرضیه فرعی  :13تعامل شناختی برند بر وفاداری
برند تأثیر معناداری دارد .فرضیه فرعی  :14تعامل اجتماعی برند بر وفاداری برند تأثیر معناداری دارد.فرضیه فرعی  :15تعامل
اجتماعی برند بر آگاهی برند تأثیر معناداری دارد.
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روش تحقیق
با توجه به ویژگی موضوع روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری دادههای توصیفی از نوع همبستگی و
به دنبال یافتن روابط علی میان متغیرها از طریق مدل سازی معادالت ساختاری بوده است .جامعه آماری تحقیق کاربران آشنا
با برند گوشی هوشمند هواوی در سایت نظر سنجی پولر به تعداد نامعین نفر،تعداد حجم نمونه برای جامعه نامعین براساس
فرمول کوکران  384نفر را نشان داده است  .روش نمونهگیری روش تصادفی ساده یا اتفاقی بوده است .برای جمعآوری
اطالعات موردنظر ،از دو روش کتابخانهای و میدانی استفادهشده است.روش کتابخانهای  :از کتابها ،مقاالت ،پایاننامهها و
اینترنت جهت جمعآوری اطالعات موردنیاز در بخش ادبیات نظری پژوهش استفاده شد.روش میدانی  :برای گردآوری اطالعات
میدانی از ابزار پرسشنامه که اقتباسشده از مطالعه) Nannan and Hamari,(2020استفادهشده است .پرسشنامهای که در
این تحقیق به کار گرفتهشده است شامل دو بخش است :بخش سؤاالت جمعیت شناختی و بخش سؤاالت بخش سؤاالت مربوط
به متغیرهای خوش بینی،نوآوری،انگیزه لذت جویانه برای استفاده از فناوری انگیزه سودمندانه برای استفاده از فناوری
رفتارهای مصرف کننده مبتنی بر فناوری بوده که شامل  33سوال هست:
 -1بررسی روایی محتوایی :پرسشنامه تهیهشده به نظر اساتید راهنما  ،مشاور و با نظر خبرگان حوزه مطالعه رسید و روایی
پرسشنامه پس از انجام اصالحات الزم به روش محتوایی تائید گردید.
 -2روایی سازه :در نرمافزار  PLS3به دو شکل محاسبه می گردد :روایی همگرا و روایی واگرا یا افتراقی که از دو شاخص معیار
فورنل و الر کر و آزمون بارهای عرضی استفاده میشود .بهمنظور بررسی پایایی ضریب آلفای کرنباخ  ،با استفاده از نرمافزار
 SPSS24محاسبه شد .بنابراین  ،پس از توزیع  30پرسشنامه بهعنوان آزمون اولیه  ،مقدارضریب آلفا با استفاده از نرمافزار
 SPSSبه دست آمد .مقادیر آلفای محاسبهشده برای هر متغیر و ضریب آلفای کل در جدول پیوست  1-1آورده شده است .اگر
آلفای کرنباخ از  0.7باالتر باشد  ،پرسشنامه از قابلیت اطمینان برخوردار است که طبق نتایج در جدول زیر  ،پرسشنامه پایایی
قابلقبولی دارد.
یافتههای تحقیق
جدول  :1آمار جمعیت شناختی

بررسی نرمالیتی دادههای متغیرها :پیش از آنکه آزمونی انجام شود
یا اقدام تعمیمی روی دادهها اعمال شود ،باید نوع توزیع دادههای
متغیرهای موردمطالعه مشخص گردد تا بر اساس نوع توزیع
دادههای آن روش آماری مناسب و علمی بکار گرفته شود .جهت
بررسی نوع توزیع دادهها از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده
شده است .همانطور که در جدول( پیوست) آمده است ،سطح
معنی داری آزمون کلموگروف اسمیرنف برای همه متغیرها کمتر
از سطح خطای  0.05بدست آمده است .لذا میتوان اینگونه
استنباط نمود که توزیع دادههای همه متغیرها غیر نرمال بوده و باید از روشهای
متناسب با نوع توزیع دادهها استفاده کرد .بررسی مدلهای اندازه گیری :مدل اندازهگیری مدلی است که رابطه بین متغیرهای
مکنون و سواالت (گویه ها) را مورد بررسی قرار میدهد ،به همین دلیل نام دیگر آن مدل بیرونی است .اینک به بررسی
آزمونهای مربوط برای مدل اندازهگیری میپردازیم .نمودار ( )1مدل در حالت استاندارد شده بارهای عاملی و ضرایب مسیر را
نشان می دهد .و نمودار ( )2مدل نهایی تحقیق در حالت ضرایب معناداری تی را نشان می دهد .شکل : 2مدل نهایی با ضرایب
استاندارد شده بار عاملی و ضرایب مسیر(ارزیابی مدلهای اندازهگیری)
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شکل  3مدل نهایی با ضرایب ( t-Valuesارزیابی مدلهای اندازهگیری)
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آزمون فرضیه های پژوهش:
پس از بررسی مدلهای اندازهگیری و ساختاری و کلی باید به تفسیر فرضیات پرداخته شود.
جدول : 2جدول نهایی نتایج آزمون فرضیات تحقیق

مسیر:

T_value

متغیر مستقل  متغیر وابسته

سطح
معناداری

غوطه وری  تعامل عاطفی برند

0.229

4.199

0.00

1.720

غوطه وری  تعامل شناختی برند

0.259

4.796

0.00

1.720

غوطه وری  تعامل اجتماعی برند

0.201

3.152

0.002

1.720

دستاورد  تعامل عاطفی برند

0.172

2.750

0.006

2.060

دستاورد  تعامل شناختی برند

0.150

2.491

0.013

2.060

دستاورد  تعامل اجتماعی برند

0.150

2.049

0.041

2.060

تعامل اجتماعی  تعامل عاطفی برند

0.170

3.115

0.002

1.663

تعامل اجتماعی  تعامل شناختی برند

0.319

4.846

0.00

1.663

تعامل اجتماعی  تعامل اجتماعی برند

0.344

4.919

0.00

1.663

تعامل عاطفی برند  آگاهی برند

0.143

3.053

0.002

1.257

تعامل شناختی برند  آگاهی برند

0.128

3.236

0.001

1.519

تعامل اجتماعی برند  آگاهی برند

0.285

6.109

0.00

1.367

تعامل عاطفی برند  وفاداری برند

0.169

3.421

0.001

1.257

تعامل شناختی برند  وفاداری برند

0.311

6.926

0.00

1.519

تعامل اجتماعی برند  وفاداری برند

0.404

9.466

0.00

1.367

این تحقیق با عنوان بررسی تاثیر ویژگی های گیمیفیکیشن بر ارزش ویژه برند و تاثیر آن بر تعامل برند شده است  .جامعه آماری
کاربران آشنا با برند گوشی هوشمند هواوی در سایت نظر سنجی پولر که حجم نمونه انتخابی بر اساس محاسبه فرمول کوکران  384نفر
بوده است .در این تحقیق حدود  5درصد بیشتر از حجم نمونه ( )422پرسشنامه توزیع که بعد از غربالگری  384پرسشنامه قابل استفاده
برای آزمون آماری بدست آمد .نتایج آمار توصیفی بدینصورت بوده که  -1:توزیع فراوانی جنسیت  :یافته های تحقیق نشان می دهد که
 39.6درصد از پاسخ دهندگان مرد و  60.4درصد دیگر زن می باشند -2توزیع فراوانی تحصیالت  :یافته های تحقیق نشان می دهد که
اکثریت افراد دارای تحصیالت لیسانس می باشد که  31.3درصد از حجم کل را به خود اختصاص داده است .پس از آن افراد با تحصیالت
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فوق لیسانس با درصد فراوانی  28.1در رتبه دوم قرار گرفته است-3.توزیع فراوانی سن پاسخدهندگان  :یافته های تحقیق نشان می دهد
که بیشترین فراوانی مربوط به پاسخ دهندگان حاضر در رده سنی  31تا  40سال میباشد که  31.5درصد از حجم کل را شامل می شود
 -4وضعیت تعداد خرید آنالین :یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به گزینه  1تا  5بار می باشد که  46.4درصد
از حجم کل را شامل می شود .کمترین فراوانی نیز مربوط به رده  16بار و بیشتر بوده که  1.3درصد از وزن کل را به خود اختصاص داده
است .
نتایج حاصل از فرضیه اول مبنی بر نتایج حاصل از فرضیه اول مبنی بر غوطه وری بر تعامل عاطفی برند تأثیر معناداری

دارد .مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  4.947و  0.287برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد
معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در
سطح خطای  0/05معنا دار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه اول تحقیق با احتمال  95درصد
تایید می شود.
در راستای این فرضیه میتواند گفت که نتایج این فرضیه با فرضیه مشابهه در مطالعات Cruz-Cárdenas, (2021) :با
عنوان " محرک های آمادگی و انگیزه های فناوری برای مصرف در توضیح گرایش مصرف کنندگان به استفاده از خدمات
مبتنی بر فناوری  Brown,(2020)- 2با عنوان " بررسی تاثیر محرکهای آمادگی  ،خوش بینی و نوآوری در فن آوری بر روی
گرایش مصرف کنندگان "  Staddon,(2020)-3یافتههای این مقاله “عوامل محرک آمادگی فناوری با انگیزه های لذت طلبانه
و منفعت طلبانه و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از محصوالت و خدمات مبتنی بر فناوری".

 -4شافعی ،کریمی،

وکریمیان ()1398یافتههای این مقاله “بررسی تاثیر انگیزه های فناوری بر گرایش مصرف کنندگان به استفاده از خدمات
مبتنی بر فناوری ".همجهت بوده است.
نتایج حاصل از فرضیه دوم مبنی بر غوطه وری بر تعامل شناختی برند تأثیر معناداری دارد .بر اساس جدول () 15-4
مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  4.796و  0.259برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد
معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در
سطح خطای  0/05معنادار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه دوم تحقیق با احتمال  95درصد
تایید می شود.نتایج حاصل از فرضیه سوم مبنی بر غوطه وری بر تعامل اجتماعی برند تأثیر معناداری دارد .بر اساس
جدول ( )2با توجه به اینکه مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  3.152و  0.201برآورد شده است .لذا با
توجه به اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.002کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت
که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه سوم
تحقیق با احتمال  95درصد تایید می شود..نتایج حاصل از فرضیه چهارم مبنی دستاورد بر تعامل عاطفی برند تأثیر
معناداری دارد .بر مبنای جدول ( ، ) 2مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  2.750و  0.172برآورد شده
است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.006کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان
نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان
فرضیه چهارم تحقیق با احتمال  95درصد تایید می شود.نتایج حاصل از فرضیه پنجم مبنی دستاورد بر تعامل شناختی
برند تأثیر معناداری دارد .بر مبنای جدول ( ، ) 18-4مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  2.491و 0.150
برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.013کمتر از  0.05بدست
آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری
شده میتوان فرضیه پنجم تحقیق با احتمال  95درصد تایید می شود.نتایج حاصل از فرضیه ششم مبنی دستاورد بر
تعامل اجتماعی برند تأثیر معناداری دارد .بر مبنای جدول ( ، )2مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر
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 2.049و  0.150برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.041کمتر
از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است .بنابراین با توجه به داده
های گرد آوری شده میتوان فرضیه ششم تحقیق با احتمال  95درصد تایید می شود.نتایج حاصل از فرضیه هفتم مبنی
تعامل اجتماعی بر تعامل عاطفی برند تأثیر معناداری دارد .بر مبنای جدول ( ، )2مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه
به ترتیب برابر  3.115و  0.170برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از  1/96و سطح
معناداری( )0.002کمتر از  0.05بدست آمده؛ می توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است.
بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه هفتم تحقیق با احتمال  95درصد تایید می شود.نتایج حاصل از
فرضیه هشتم مبنی تعامل اجتماعی بر تعامل شناختی برند تأثیر معناداری دارد .بر مبنای جدول ( ، )2مقدار آماره تی
و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  4.846و  0.319برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از
 1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 0/05
معنا دار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه هشتم تحقیق با احتمال  95درصد تایید می
شود.نتایج حاصل از فرضیه نهم مبنی تعامل اجتماعی بر تعامل اجتماعی برند تأثیر معناداری دارد .بر مبنای جدول
( ، ) 2مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  4.919و  0.344برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد
معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در
سطح خطای  0/05معنادار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه نهم تحقیق با احتمال  95درصد
تایید می شود.
نتایج حاصل از فرضیه دهم مبنی تعامل اجتماعی بر تعامل اجتماعی برند تأثیر معناداری دارد .بر مبنای جدول (، )2
مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  3.053و  0.143برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد
معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.002کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در
سطح خطای  0/05معنا دار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه دهم تحقیق با احتمال  95درصد
تایید می شود.نتایج حاصل از فرضیه یازدهم مبنی تعامل عاطفی برند بر وفاداری برند تأثیر معناداری دارد.
بر مبنای جدول ( ، )2مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  3.053و  0.143برآورد شده است .لذا با توجه به
اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.002کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این
ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه دهم تحقیق با
احتمال  95درصد تایید می شود.نتایج حاصل از فرضیه دوازدهم مبنی تعامل شناختی برند بر آگاهی برند تأثیر
معناداری دارد .بر مبنای جدول ( ، )2مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  3.236و  0.128برآورد شده
است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.001کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان
نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان
فرضیه دوزادهم تحقیق با احتمال  95درصد تایید می شود.نتایج حاصل از فرضیه سیزدهم مبنی تعامل شناختی برند بر
وفاداری برند تأثیر معناداری دارد .بر مبنای جدول ( ، ) 2مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  6.926و
 0.311برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از  1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از 0.05
بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است .بنابراین با توجه به داده های گرد
آوری شده میتوان فرضیه سیزدهم تحقیق با احتمال  95درصد تایید می شود.نتایج حاصل از فرضیه چهاردهم مبنی
تعامل اجتماعی برند بر وفاداری برند تأثیر معناداری دارد .بر مبنای جدول ( ، )2مقدار آماره تی و ضریب مسیر مربوطه
به ترتیب برابر  9.466و  0.404برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از  1/96و سطح
معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  0/05معنادار است.
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بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه چهاردهم تحقیق با احتمال  95درصد تایید می شود.نتایج حاصل
از فرضیه پانزدهم مبنی تعامل اجتماعی برند بر آگاهی برند تأثیر معناداری دارد .بر مبنای جدول ( ، )2مقدار آماره
تی و ضریب مسیر مربوطه به ترتیب برابر  6.109و  0.285برآورد شده است .لذا با توجه به اینکه مقدار عدد معناداری بیشتر از
 1/96و سطح معناداری( )0.00کمتر از  0.05بدست آمده؛ میتوان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای 0/05
معنادار است .بنابراین با توجه به داده های گرد آوری شده میتوان فرضیه پانزدهم تحقیق با احتمال  95درصد تایید می شود.
بحث و نتیجهگیری
این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی های گیمیفیکیشن بر ارزش ویژه برند و تاثیر آن بر تعامل برند پرداخته شده است .پیشنهاد
به برند هواوی در ایران در راستای فرضیه های تحقیق  - :باید فناوری های جدید به گونه ای باشدکه به سطح کیفیت بهتر
زندگی سنین متفاوت مصرف کنندگان ودر نتیجه خوش بینی آنها کمک کند -.از گیمیفیکیشن جهت دستیابی به اهداف
خود( سهم بازار  ،فروش بیشتر و )..بهره گیرد .مانند  -شخصی سازی در بازیها جهت گرایش مصرف کننده به برند هواوی
 روایت  /داستان جهت تعامل مصرف کننده برند هواوی  -دستیابی به امتیاز در بازی جهت تعامل زیاد مصرف کننده بابرند برند هواوی  -موفقیت در دستیابی به ارز  /سکه مجازی دربازی به تعامل زیاد مصرف کننده با برند هواوی  -موفقیت در
دستیابی به امتیاز در بازی به تعامل زیاد مصرف کننده با برند هواوی  -تشخیص برند از دیگر رقبا – اگاهی به خصوصیات
برند – آسان کردن تصویر برند  -نخریدن دیگر برند  -تعهد به برند -ماندگاری در خرید –عدم حساسیت به قیمت بهره
گیرد.
این مطالعه تعامل مشتریان را با سیزده ویژگی گیمیفیکیشن اندازه گیری کرده است ،توصیه می شود که در مطالعات آتی
بررسی تأثیر هر عنصر گیمیفیکیشن منفرد مورد ارزیابی قرار گیرد.در تحقیقات آتی می توان به برخی از شاخصهای پویای
آنالین صفحات وب و پایگاههای داده پشت صحنه وبسایت مراجعه در ارتباط با ویژگی گیمیفیکیشن مورد بررسی قرار گیرد
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پیوست  :1شاخصهای مربوط به مدل های اندازه گیری

متغیرها

Q8

0.880

66.45

0.00

Q9

0.869

61.32

0.00

Q10

0.846

42.43

0.00

Q11

0.853

51.17
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Q12
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Q13
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45.95

0.00

Q14
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0.00

Q15

0.648
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0.00
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0.846
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Q17
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Q20
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26.69
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Q21
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0.00

Q22
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21.92

0.00

Q23
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30.35

0.00

Q24
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22.92

0.00

گویه ها

مقدار بار عاملی

مقدار آماره تی

Q7

0.820

38.88

0.00

سطح معناداری

Q6

0.857

61.30

0.00
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ضریب آلفای کرونباخ

آگاهي برند

Q5

0.624

14.05

0.00

Rho_A

وفاداري برند

Q4

0.666

17.93

0.00

ضریب پایایی ترکیبی

تعامل اجتماعي برند

Q3

0.781

30.18

0.00

AVE

تعامل شناختي برند

Q2

0.829

46.80

0.00

مقادیر اشتراکی

تعامل عاطفي برند

Q1

0.711

21.15

0.00
0.300 0.527 0.847 0.789 0.774

0.545 0.734 0.917 0.881 0.879

0.506 0.641 0.914 0.921 0.891

0.301 0.568 0.837 0.768 0.737

0.377 0.586 0.876 0.824 0.823
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متغیرها

Q32

0.807

33.97

0.00

Q33

0.826

42.16

0.00

گویه ها

مقدار بار عاملی

مقدار آماره تی

Q31

0.863

51.88

0.00

سطح معناداری

Q30

0.802

38.38

0.00

ضریب آلفای کرونباخ

Q29

0.820

28.52

0.00

Rho_A

Q28

0.862

42.30

0.00

ضریب پایایی ترکیبی

تعامل اجتماعي

Q27

0.810

29.09

0.00

0.448 0.731 0.891 0.822 0.816

0.366 0.686 0.868 0.771 0.771

0.379 0.692 0.871 0.781 0.778

پیوست  :2نرمالیتی دادهها

متغیرها

آزمون k-s

نتیجه آزمون

مقدار آماره

سطح معنی داری

غوطه وري

0.137

0.00

غير نرمال

دستاورد

0.140

0.00

غير نرمال

تعامل اجتماعي

0.172

0.00

غير نرمال

تعامل عاطفي برند

0.093

0.00

غير نرمال

تعامل شناختي برند

0.172

0.00

غير نرمال

تعامل اجتماعي برند

0.137

0.00

غير نرمال

آگاهي برند

0.121

0.00

غير نرمال

وفاداري برند

0.132

0.00

غير نرمال
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AVE

دستاورد

Q26

0.892

75.86

0.00

مقادیر اشتراکی

غوطه وري

Q25

0.861

47.35

0.00
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پیوست  :3نتایج روایی واگرا به روش فورنل و الرکر
وفاداری برند

غوطه وری

دستاورد

برند

برند
تعامل عاطفی

اجتماعی برند
تعامل شناختی

اجتماعی
تعامل

تعامل

آگاهی برند

0.754

متغیرهای تحقیق

0.766

آگاهي برند

0.832

0.454

تعامل اجتماعي

0.801

0.537

0.501

تعامل اجتماعي برند

0.857

0.507

0.541

0.505

تعامل شناختي برند

0.726

0.438

0.318

0.390

0.367

تعامل عاطفي برند

0.828

0.420

0.509

0.488

0.613

0.363

دستاورد

0.855

0.630

0.422

0.514

0.468

0.503

0.389

غوطه وري

0.428

0.524

0.331

0.430

0.530

0.465

0.412

وفاداري برند

پیوست  :4شاخصهای برازش مدلهای ساختاری

متغیرها

ضریب تعیین

مقادیر اشتراکی

آگاهی برند

0.352

0.377

تعامل اجتماعی

-

0.379

تعامل اجتماعی برند

0.352

0.506

تعامل شناختی برند

0.382

0.545

تعامل عاطفی برند

0.235

0.300

دستاورد

-

0.366

غوطه وری

-

0.448

وفاداری برند

0.329

0.301

میانگین

0.330

0.403
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